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พระราชบัญญัต ิ
วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
------------ 

             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
     ใหไว ณ วันที ่๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
    เปนปที ่๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณา 
จักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขาม 
แดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๓๔/๓๑/๑พ/๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๔] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศใหใชสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกรุงสยาม 
กับอเมริกา วันที ่๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ 
 
  มาตรา ๔  การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา ให 
เปนไปตามสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกาวาดวย 
การสงผูรายขามแดน ทายพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ท้ังน้ี เทาท่ีเก่ียว 
กับอํานาจหนาท่ีของตน 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 
          นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประเทศไทยและประเทศ 
สหรัฐอเมริกาไดลงนามในสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐ 
อเมริกาวาดวยการสงผูรายขามแดนเมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ยกเลิกสัญญาสงผูราย 
ขามแดนระหวางกรุงสยามกับสหปาลีรัฐอเมริกา วันที ่๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ และกําหนด 
หลักการในการสงผูรายขามแดนระหวางประเทศท้ังสองข้ึนใหม สมควรมีกฎหมายเพ่ืออนุวัติการ
ให 
เปนไปตามสนธิสัญญาฯ ดังกลาว  จึงจําเปนตอง   ตราพระราชบัญญัตินี้ 
   
    สนธิสัญญา 
      ระหวาง 
  รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา 
            วาดวยการสงผูรายขามแดน 
     -----------   
 
 
  รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา 
  โดยคํานึงถึงวาสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางสหรัฐอเมริกาและราช 
อาณาจักรไทย ซ่ึงลงนามท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๒๒ ไดสงเสริมการบริหาร
งาน 
กระบวนการยุติธรรมทางดานอาญาในรัฐทั้งสอง และ 
  ปรารถนาท่ีจะใหความรวมมือระหวางรัฐท้ังสองในการปราบปรามอาชญากรรม 
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และ 
  ปรารถนาที่จะทําสนธิสัญญาฉบับใหมเพื่อการสงผูกระทําผิดขามแดนใหแกกัน 
และกัน 
  ไดตกลงกันดังตอไปน้ี 
 
               ขอ ๑ 
     ขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 
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  ๑. ภายใตบังคับของบทบัญญัติที่ระบุไวในสนธิสัญญานี ้ภาคีคูสัญญา 
ตกลงท่ีจะสงใหแกกันและกัน ซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของภาคีคูสัญญาฝายหนึ่ง ซึ่งถูกดําเนิน 
คดี ถูกฟอง ถูกตัดสินวามีความผิด หรือถูกตองการตัวเพื่อบังคับการลงโทษตามคําพิพากษาศาล  
สําหรับการกระทําความผิดที่สงผูรายขามแดนได โดยเจาหนาท่ีทางศาลของรัฐท่ีรองขอ คําวา "เจา 
หนาที่ทางศาล" จะรวมถึงเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการ ซึ่งทําหนาที่ดําเนินคดีหรือฟอง 
บุคคลดังกลาวตามกฎหมายของภาคีคูสัญญาแตละฝาย 
  ๒. สําหรับความผิดที่สงผูรายขามแดนไดซึ่งไดกระทําขึ้นภายนอกดินแดนของรัฐ 
ท่ีรองขอ รัฐที่ไดรับการรองขอจะสงผูรายขามแดนภายใตบังคับของบทบัญญัติของสนธิสัญญานี ้ 
หากกฎหมายของตนกําหนดใหลงโทษความผิดดังกลาวในสถานการณท่ีคลายคลึงกัน 
 
              ขอ ๒ 
     ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 
 
  ๑. ความผิดที่จะถือวาเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนเพื่อการดําเนินคดีหรือ 
เพ่ือบังคับตามคําพิพากษาลงโทษหรือตามคําส่ังกักขังได ก็ตอเม่ือความผิดน้ันลงโทษไดตาม 
กฎหมายของภาคีคูสัญญาท้ังสองฝาย โดยการจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่นเปนระยะเวลามาก 
กวาหนึ่งป หรือโดยการลงโทษท่ีหนักกวา 
  สําหรับการบังคับการลงโทษหรือกักขังตามคําส่ังในความผิดท่ีสงผูรายขามแดน 
ดังกลาว จะใหสงผูรายขามแดนกันได หากระยะเวลาของโทษหรือคําส่ังกักขังท่ีเหลือจะตองรับโทษ 
ตอมีระยะเวลาอยางนอย ๖ เดือน 
  ๒. ความผิดที่จะถือวาเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนได หากความผิดนั้น 
ประกอบดวยการตระเตรียม หรอืการพยายามกระทําความผิด การชวยเหลือหรือสงเสริม การ 
สนบัสนนุ การใหคําปรึกษาหรือการเปนผูจัดหรือการเปนผูสมคบไมวากอนหรือหลังการกระทํา 
สําหรับความผิดที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี ้ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขวาความผิดดังกลาวลงโทษได
ตาม 
กฎหมายของภาคีคูสัญญาท้ังสองฝาย โดยการจําคุกหรือกักขังในรูปแบบอื่นเปนระยะเวลามากกวา 
หนึ่งป หรือโดยการลงโทษท่ีหนักกวา 
  ๓. ใหมีการสงผูรายขามแดนดวยสําหรับการกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่หรือ 
ซองโจร ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายของประเทศไทย เพื่อกระทําความผิดซึ่งระบุไวในวรรค ๑ 
ของ 
ขอนี้ และสําหรับการวางแผนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพื่อกระทําความผิดดังกลาว 
  ๔. เพ่ือความมุงประสงคของขอน้ี ใหถือวาเปนความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 
  ก.  ไมวากฎหมายของภาคีคูสัญญาจะจัดความผิดอยูในประเภทเดียวกัน หรอื 
จะเรียกชื่อความผิดเดียวกัน หรือไมก็ตาม หรอื 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ข. ไมวาจะเปนความผิดซ่ึงกฎหมายสหพันธของสหรัฐกําหนดใหมีการพิสูจนวา  
มีการขนสงระหวางมลรัฐ หรือการใชไปรษณีย หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นที่กระทบกระเทือน 
การคาระหวางมลรัฐหรือตางประเทศ หรือไมก็ตามเรื่อง ดังกลาวมีความมุงประสงคเพียงเพ่ือให 
อํานาจศาลแกศาลมลรัฐของสหรัฐ 
  ๕. เม่ือใหมีการสงผูรายขามแดนตามความผิดท่ีสงผูรายขามแดนฐานใดฐาน 
หน่ึงไดแลว อาจจะใหมีการสงผูรายขามแดนในความผิดอื่นซึ่งระบุไวในคํารองขอใหสงผูรายขาม 
แดนที่เปนไปตามเงื่อนไขสําหรับการสงผูรายขามแดน ยกเวนเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับระยะเวลาของโทษ
หรือคําสั่งกักขังที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี ้
 
           ขอ ๓ 
       ความผิดทางการเมืองและทางทหาร 
 
  ๑. จะไมมีการสงผูรายขามแดน ถา 
  ก. ความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดทางการเมือง หรอื 
  ข. เปนที่ประจักษชัดวาการรองขอใหสงผูรายขามแดนมีความมุงประสงคทางการ
เมือง หรอื 
  ค. ความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดทางทหารโดยเฉพาะ 
  ๒. เพ่ือความมุงประสงคของสนธิสัญญาน้ี การปลงชีวิตหรือการกระทํา 
ความผิดโดยเจตนาตอชีวิตหรือตอรางกายของประมุขแหงรัฐของภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งหรือของ 
สมาชิกในครอบครัวของบุคคลนั้น รวมท้ังการพยายามกระทําความผิดดังกลาวมิใหถือวาเปน
ความ 
ผิดในความหมายของวรรค ๑ ของขอนี ้
 
           ขอ ๔ 
     อํานาจศาลซอน 
 
  รัฐที่ไดรับการรองขออาจปฏิเสธการสงผูรายขามแดนบุคคลที่ถูกขอใหสง 
ตัวสําหรับความผิดที่ถือวาไดกระทําทั้งหมดหรือบางสวนในดินแดนของตน หรือในสถานที่ที่ถือ 
เสมือนเปนดินแดนของตน โดยรัฐที่ไดรับการรองขอจะตองดําเนินคดีตอบุคคลดังกลาวสําหรับ 
ความผิดน้ันตามกฎหมายของตน 
 
            ขอ ๕ 
      การถูกลงโทษกอนในความผิดเดียวกัน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๑. จะไมมีการสงผูรายขามแดน ถาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไดรับการพิจารณาคดี 
และถูกพิพากษาลงโทษ หรือปลอยตัวในรัฐที่ไดรับการรองขอสําหรับความผิดที่ขอใหสงผูรายขาม 
แดน 
  ๒. การสงผูรายขามแดนอาจจะถูกปฏิเสธถาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวกําลัง 
ถูกหรือไดถูกดําเนินคดีแลวในรัฐที่ไดรับการรองขอสําหรับความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดน 
  ๓. อาจจะสงผูรายขามแดนได ถึงแมวาเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐ ที่ไดรับการ 
รองขอไดตัดสินท่ีจะไมฟองคดีตอบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวสําหรับการกระทําท่ีขอใหสงผูรายขาม
แดน 
 
           ขอ ๖ 
    โทษประหาร 
 
  ถาความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดนถูกลงโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย 
ของรัฐท่ีรองขอได และไมอาจถูกลงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของรัฐท่ีไดรับการรองขอ เจา
หนา 
ท่ีผูมีอํานาจของรัฐท่ีไดรับการรองขออาจปฏิเสธการสงผูรายขามแดนได เวนแต 
  ก. ความผิดนั้นเปนความผิดฐานฆาผูอื่นตามที่บัญญัติไวในกฎหมายของรัฐ 
ท่ีไดรับการรองขอ หรอื 
  ข. เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐท่ีรองขอใหหลักประกันวาจะเสนอแนะตอ 
ผูมีอํานาจอภัยโทษของรัฐที่รองขอเพื่อขอใหเปลี่ยนโทษประหารเปนโทษที่เบากวานั้นหากมีการลง 
โทษประหารชีวิต 
  ในกรณีของสหรัฐอเมริกา เจาหนาท่ีผูมีอํานาจไดแกฝายบริหาร 
 
            ขอ ๗ 
    การขาดอายุความ 
 
  จะไมมีการสงผูรายขามแดนเมื่อการฟองคดีหรือการบังคับการลงโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดนน้ันตองหามโดยขาดอายุความตามกฎหมายของรัฐท่ีรองขอ 
 
         ขอ ๘ 
        สัญชาติ 
  
  ๑. ภาคีคูสัญญาแตละฝายไมผูกพันที่จะสงคนชาติของตนขามแดน 
  ในกรณีที่สหรัฐอเมริกาเปนรัฐที่ไดรับการรองขอ ฝายบริหารมีอํานาจท่ีจะสงคน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ชาติของตนขามแดนได หากในดุลพินิจของตนเห็นสมควรที่จะกระทําเชนนั้น 
  ในกรณีที่ประเทศไทยเปนรัฐที่ไดรับการรองขอ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจอาจจะสงคน 
ชาติของตนขามแดนได หากมิไดถูกหามใหกระทําเชนนั้น 
 
  ๒. หากไมมีการสงผูรายขามแดนภายใตวรรค ๑ ของขอนี ้รัฐท่ีไดรับการรองขอ 
จะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดีตอไปตามคํารองขอของรัฐท่ีรองขอ  
เพ่ือความมุงประสงคน้ี รัฐท่ีรองขอจะตองสงสํานวน ขอสนเทศ และพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ 
เกี่ยวกับคดีใหแกรัฐที่ไดรับการรองขอ ถารัฐที่ไดรับการรองขอตองการเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
เพ่ิมเติม เอกสารและพยานหลักฐานดังกลาวจะถูกสงไปใหโดยรัฐนั้นไมเสียคาใชจาย 
  ๓. แมจะมีวรรค ๒ ของขอนี ้รัฐที่ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้นตอเจาหนา 
ท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคด ีถารัฐท่ีไดรับการรองขอไมมีอํานาจศาลเหนือความผิดนั้น 
 
              ขอ ๙ 
   วิธีการสงผูรายขามแดนและเอกสารที่ตองการ 
 
  ๑. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะกระทําโดยผานวิถีทางการทูต 
  ๒. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะตองแนบ 
  ก. เอกสาร คําแถลง หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ซ่ึงระบุรูปพรรณสัณฐาน และที ่
อยูท่ีอาจเปนไปไดของบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัว 
  ข. คําแถลงขอเท็จจริงเก่ียวกับคดี รวมถึงเวลาและสถานท่ีท่ีความผิดไดเกิดข้ึน  
หากเปนไปได 
  ค. บทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุองคประกอบสําคัญและที่กําหนด 
ฐานความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดน 
  ง. บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดโทษสําหรับความผิด และ 
  จ. บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดอายุความเพื่อการฟองคดีหรือเพื่อการ 
ดําเนินการลงโทษสําหรับความผิด 
  ๓. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเก่ียวกับบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวเพ่ือการฟองคดี 
จะตองแนบเอกสารดังตอไปนี้ดวย 
  ก. สําเนาหมายจับที่ออกโดยผูพิพากษา หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอื่นของรัฐท่ี 
รองขอ 
  ข. พยานหลักฐานตามกฎหมายของรัฐท่ีไดรับการรองขอ ซ่ึงใหเหตุผลของการ 
จับและการใหมีการดําเนินคดีบุคคลดังกลาวรวมถึงพยานหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวา บุคคลท่ีถูกขอให
สง 
ตัวเปนบุคคลเดียวกันกับที่ระบุไวในหมายจับ 
  ๔. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวากระทําผิดจะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตองแนบเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารที่ระบุไวในวรรค ๒ ของขอนี ้ดังตอไปนี ้
  ก. สําเนาคําพิพากษาวากระทําผิดของศาลของรัฐที่รองขอ 
      และ 
  ข. พยานหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวเปนบุคคลเดียวกันกับ 
ที่อางถึงในคําพิพากษาวากระทําผิด 
  หากบุคคลนั้นไดถูกพิพากษาวากระทําผิดแตยังไมถูกพิพากษาลงโทษ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะตองแนบคําแถลงในเรื่องนี้ดวย หากบุคคลที่ถูกพิพากษาวา
กระทํา 
ผิดไดถูกพิพากษาลงโทษแลว คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะตองแนบสําเนาคําพิพากษาลงโทษ  
และคําแถลงท่ีแสดงใหเห็นถึงโทษท่ีไดรับแลว 
  ๕. เอกสารทั้งหมดที่นําสงโดยรัฐที่รองขอจะแปลเปนภาษาของรัฐที่ไดรับการ 
รองขอ 
  ๖. เอกสารที่สงผานวิถีทางการทูตจะเปนที่ยอมรับใหใชในกระบวนการพิจารณา 
สงผูรายขามแดนในรัฐที่ไดรับการรองขอ โดยไมตองมีการรับรอง หรือนิติกรยื่นเพิ่มเติมอีก 
 
             ขอ ๑๐ 
     การจับกุมชั่วคราว 
 
  ๑. ในกรณีเรงดวน ภาคีคูสัญญาแตละฝายอาจรองขอใหจับกุมบุคคลที่ถูก 
กลาวหา หรือถูกพิพากษาวากระทําผิดไวชั่วคราวได คําขอใหจับกุมตัวชั่วคราวจะสงผานวิถีทาง
การ 
ทูต หรือโดยตรงระหวางกระทรวงยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาและกระทรวงมหาดไทยในประเทศ
ไทย  
ซึ่งในกรณีนี้อาจจะใชเครื่องมือสื่อสารของตํารวจสากล 
  ๒. คําขอจะประกอบดวย รูปพรรณของบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัว ท่ีอยูของบุคคล 
นั้นหากรู คําแถลงยอเก่ียวกับขอเท็จจริงในคดี รวมท้ังเวลาและสถานท่ีท่ีความผิดไดเกิดข้ึนหาก
เปน 
ไปได คําแถลงวาไดมีหมายจับหรือไดมีคําพิพากษาวากระทําผิดสําหรับบุคคลนั้นดังระบุไวในขอ 
๙  
และคําแถลงวาจะไดสงคํารองขอใหสงบุคคลดังกลาวขามแดนตามมา 
  ๓. จะมีการแจงผลของคําขอแกรัฐท่ีรองขอโดยไมชักชา 
  ๔. การจับกุมชั่วคราวจะสิ้นสุดลงถาภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หลังการจับกุม 
บุคคลท่ีขอใหสงตัว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐท่ีไดรับการรองขอมิไดรับคํารองขออยางเปนทาง
การ 
ใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่จําเปนตามขอ ๙ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๕. การที่การจับกุมชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรค ๔ ของขอนี ้จะไมเปนอุปสรรคตอ 
การสงบุคคลดังกลาวขามแดน หากมีการสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่ 
ระบุไวในขอ ๙ ไดในภายหลัง 
 
         ขอ ๑๑ 
   การวินิจฉัยและการสงมอบตัว 
 
  ๑. รัฐที่ไดรับการรองขอจะแจงโดยไมชักชาผานวิถีทางการทูตใหรัฐที่รองขอ 
ทราบถึงการวินิจฉัยของตนเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
  ๒. รัฐท่ีไดรับการรองขอตองใหเหตุผลในการปฏิเสธคํารองขอใหสงผูรายขาม 
แดนบางสวนหรือท้ังหมด 
  ๓. หากใหมีการสงผูรายขามแดนได การสงมอบตัวบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวจะมี 
ขึ้นภายในระยะเวลาท่ีอาจกําหนดไวในกฎหมายของรัฐท่ีไดรับการรองขอ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของ 
ภาคีคูสัญญาจะตกลงกันเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ของการสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสง อยางไรก็ 
ตาม หากไมมีการนําตัวบุคคลนั้นออกไปจากดินแดนของรัฐที่ไดรับการรองขอภายในเวลาที่
กําหนด 
ไว บุคคลนั้นอาจจะถูกปลอยตัว และรัฐที่ไดรับการรองขออาจจะปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 
สําหรับความผิดเดียวกันนั้นไดในภายหลัง 
 
           ขอ ๑๒ 
         การเล่ือนการสงมอบตัว 
 
  ในกรณีอนุญาตตามคําขอใหสงผูรายขามแดนบุคคลซึ่งกําลังอยูระหวางการ 
ดําเนินคดี หรือกําลังรับโทษในดินแดนของรัฐที่ไดรับการรองขอในความผิดอื่น รัฐท่ีไดรับการรอง
ขอ 
อาจเลื่อนการสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวจนกวาการดําเนินคดีตอบุคคลนั้นจะเสร็จสิ้น หรอื
จน 
กวาการดําเนินการลงโทษที่อาจจะกําหนดหรือไดกําหนดแลวเสร็จสมบูรณ 
 
             ขอ ๑๓ 
       คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากหลายรัฐ 
 
  ๑. หากรัฐที่ไดรับการรองขอไดรับคํารองจากภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง และจาก 
รัฐที่สามอีกหนึ่งรัฐหรือมากกวา เพ่ือขอใหสงบุคคลเดียวกันขามแดน ไมวาจะในความผิดเดียวกัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือความผิดแตกตางกัน รัฐที่ไดรับการรองขอจะตัดสินวาจะสงบุคคลนั้นขามแดนใหแกรัฐใด ใน 
การวินิจฉัยรัฐดังกลาวจะพิจารณาถึงองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ 
องคประกอบดังตอไปนี้ 
   (ก) รัฐที่ความผิดไดกระทําขึ้น 
   (ข) ในกรณีที่เปนความผิดแตกตางกัน รัฐท่ีขอใหสงในความผิดท่ีมีโทษหนักท่ี 
สุดตามกฎหมายของรัฐท่ีไดรับการรองขอ 
   (ค) ในกรณีที่เปนความผิดแตกตางกัน ซึ่งรัฐที่ไดรับการรองขอเห็นวามีความ 
รายแรงเทากัน ลําดับคํารองขอที่ไดรับจากรัฐที่รองขอ 
   (ง) สัญชาติของผูกระทําผิด และ 
   (จ) ความเปนไปไดในการสงผูรายขามแดนตอระหวางรัฐที่รองขอเหลานั้น 
  ๒. ในกรณีที่คํารองขอมาจากประเทศไทย การวินิจฉัยซึ่งระบุไวในวรรค ๑ ของ
ขอนี้ จะกระทําโดยฝายบริหารในสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่คํารองขอมาจากสหรัฐอเมริกา การ
วินิจฉัย 
จะกระทําโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในประเทศไทย 
 
          ขอ ๑๔ 
  หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 
 
  ๑. บุคคลท่ีถูกสงตัวขามแดนภายใตสนธิสัญญาน้ี จะไมถูกควบคุมดําเนินคดี  
หรือลงโทษในดินแดนของรัฐท่ีรองขอสําหรับความผิดอ่ืน นอกเหนือจากความผิดที่อนุญาตใหสงผู 
รายขามแดน และไมถูกสงตัวเปนผูรายขามแดนโดยรัฐนั้นไปยังรัฐที่สาม นอกจาก 
  ก. บุคคลนั้นไดออกจากดินแดนของรัฐที่รองขอ ภายหลังการสงผูรายขามแดน  
และไดกลับเขาไปในรัฐท่ีรองขอใหมโดยสมัครใจ 
  ข. บุคคลนั้นมิไดออกไปจากดินแดนของรัฐที่รองขอภายใน ๔๕ วัน ภายหลัง 
จากที่มีอิสระที่จะกระทําเชนนั้น หรอื 
  ค. รัฐท่ีไดรับการรองขอไดใหความยินยอมกับการคุมขัง การพิจารณาคดี หรอื 
การลงโทษบุคคลนั้นสําหรับความผิดอื่นนอกจากความผิดที่อนุญาตใหสงผูรายขามแดน หรอื 
กับการสงผูรายขามแดนใหแกรัฐที่สาม เพ่ือความมุงประสงคน้ี รัฐท่ีไดรับการรองขออาจจะขอใหมี 
การสงเอกสารหรือคําแถลงซึ่งระบุไวในขอ ๙ รวมถึงคําใหการของบุคคลท่ีถูกสงตัวขามแดนท่ี
เก่ียว 
ของกับความผิดนั้น 
  บทบัญญัติเหลานี้จะไมใชบังคับกับความผิดที่กระทําขึ้นภายหลังการ 
   สงผูรายขามแดน 
  ๒. หากในระหวางการดําเนินคด ีมีการเปล่ียนโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงขอ 
กลาวหาท่ีใชสงบุคคลน้ันขามแดน โดยเหตุกฎหมายออกใหม หรอืการกลาวหา การตอสูคดี หรอื



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผล 
การพิจารณาปรากฏวาเปนความผิดที่มีโทษเบากวา บุคคลนั้นอาจจะถูกฟองคดีหรือถูกพิพากษา
ลง 
โทษตามนั้น ท้ังน้ี ขอกลาวหาท่ีเปล่ียนแปลงจะตอง 
  ก. มีมูลฐานตามขอเท็จจริงชุดเดียวกันกับที่ระบุไวในคํารองขอใหสงผูรายขาม 
แดนและในเอกสารสนบัสนนุ และ 
  ข. มีกําหนดโทษขั้นสูงเทา หรือนอยกวาความผิดที่บุคคลนั้นถูกสงตัวขามแดน 
 
            ขอ ๑๕ 
       วิธีการแบบยอ 
 
  หากบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวยินยอมอยางถอนไมไดเปนลายลักษณอักษร 
ใหสงตนเปนผูรายขามแดน ภายหลังท่ีเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดแจงใหทราบโดยเฉพาะตัวถึงสิทธิ
ของ 
ตนที่จะไดรับการพิจารณาตามกระบวนการสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และความคุมครอง 
ที่จะมีจากกระบวนการดังกลาว รัฐที่ไดรับการรองขออาจจะสงผูรายขามแดนใหโดยไมตองผาน 
กระบวนการสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ 
 
         ขอ ๑๖ 
         การสงมอบทรัพยสิน 
 
  ๑. เมื่อไดรับการรองขอจากรัฐที่รองขอ และเทาท่ีกฎหมายของตนอนุญาตไว รัฐ 
ที่ไดรับการรองขอจะยึดและจะสงมอบพรอมกับการสงผูรายขามแดนซึ่งทรัพยสิน 
  (ก) ที่อาจตองใชเปนพยานหลักฐาน หรอื 
  (ข) ท่ีไดมาโดยผลของการกระทําความผิด และพบอยูในความครอบครองของ 
บุคคลซ่ึงถูกขอใหสงตัวในขณะท่ีถูกจับกุมหรือคนพบในภายหลัง 
  ๒. ทรัพยสินที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอน้ีจะสงมอบให ถึงแมวาการสงผูรายขาม 
แดนซึ่งไดอนุญาตแลว ไมสามารถที่จะดําเนินการสงไดเนื่องจากบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวตาย หาย 
สาบสูญ หรอืหลบหนีไป 
  ๓. เมื่อทรัพยสินดังกลาวจะตองถูกยึดหรือถูกริบในอาณาเขตของรัฐที่ไดรับการ 
รองขอ รัฐดังกลาวนี้อาจยึดทรัพยสินนั้นไวเปนการชั่วคราว หรือสงมอบใหโดยมีเง่ือนไขวาจะสง 
ทรัพยสินนั้นคืนเพื่อใชในคดีอาญาที่กําลังดําเนินอยู 
  ๔. สิทธิใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งรัฐที่ไดรับการรองขอหรือรัฐหรือบุคคลอื่น
ใด 
อาจไดมานั้นจะไดรับความคุมครอง ในกรณีท่ีสิทธิดังกลาวน้ีมีอยู ทรัพยสินนั้นจะถูกคืนตามคําขอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โดยไมคิดคาภาระใด ๆ ใหแกรัฐที่ไดรับการรองขอโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลังการพิจารณา 
คดี 
 
           ขอ ๑๗ 
       การผานแดน 
 
  ๑. ภาคีคูสัญญาแตละฝายอาจอนุญาตใหบุคคลซึ่งถูกสงมอบตัวโดยรัฐที่สาม 
ใหภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งผานดินแดนของตน ภาคีคูสัญญาที่รองขอผานแดนตองสงคํารองขอ 
ผานแดนระบุรายละเอียดของบุคคลที่ถูกสงผานแดนและคําแถลงยอเกี่ยวกับขอเท็จจริงในคดีให
แก 
รัฐซึ่งดินแดนถูกผานโดยวิถีทางการทูต ในกรณีที่ใชการขนสงทางอากาศและมิไดมีการกําหนดที่
จะ 
ลงจอดในดินแดนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ไมจําเปนตองไดรับการอนุญาตเชนวานั้น 
  ๒. หากมีการลงจอดโดยไมไดกําหนดไวลวงหนาในดินแดนของภาคีคูสัญญาอีก 
ฝายหน่ึงเกิดข้ึน การผานแดนจะอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติวรรค ๑ ของขอนี ้ภาคีคูสัญญา
นั้น 
อาจจะควบคุมบุคคลที่จะผานแดนไดเปนระยะเวลาไมเกิน ๙๖ ช่ัวโมง ในระหวางรอคํารองขอผาน 
แดน 
 
          ขอ ๑๘ 
       คาใชจายและการชวยเหลือ 
  
  ๑. คาใชจายที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐที่ไดรับการรองขอโดยเหตุแหงการสงผู 
รายขามแดน จนถึงเวลาสงมอบตัวบุคคลซึ่งจะถูกสงผูรายขามแดนใหเปนภาระของรัฐนั้น 
  ๒. รัฐที่ไดรับการรองขอจะปรากฏตัวแทนรัฐที่รองขอเพื่อดําเนินการตาม 
กระบวนการที่เกิดจากคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
  ๓. รัฐที่ไดรับการรองขอจะไมเรียกรองทางการเงินจากรัฐที่รองขอในการจับกุม  
คุมขัง สอบสวน และสงมอบตัวบุคคลซ่ึงถูกขอใหสงตัวภายใตบทบัญญัติของสนธิสัญญาน้ี 
 
         ขอ ๑๙ 
     ขอบเขตการใชสนธิสัญญา 
 
  สนธิสัญญานี้จะใชตอความผิดที่สงผูรายขามแดนไดภายใตสนธิสัญญานี ้
ซ่ึงไดกระทําข้ึนกอนหรือหลังวันท่ีสนธิสัญญาน้ีมีผลใชบังคับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
          ขอ ๒๐ 
                การใหสัตยาบันและการมีผลใชบังคับ 
 
  ๑. สนธิสัญญานี้จะตองไดรับการใหสัตยาบัน สัตยาบนัสารจะมีการ 
แลกเปล่ียนกันท่ีกรุงเทพฯ โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได 
  ๒. สนธิสัญญานี้จะมีผลใชบังคับ ๓๐ วันหลังจากการแลกเปล่ียนสัตยาบันสาร 
  ๓. เม่ือสนธิสัญญาน้ีมีผลใชบังคับ สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางสหรัฐ 
อเมริกาและราชอาณาจักรไทยซึ่งลงนามที่กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๒๒ จะเลิก
ใช 
บังคับ ท้ังน้ี กระบวนการสงผูรายขามแดนซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการในรัฐที่ไดรับการรองขอ
ใน 
ขณะท่ีสนธิสัญญาน้ีมีผลใชบังคับ จะยังสามารถดําเนินการตอไปได 
 
        ขอ ๒๑ 
      การบอกเลิก 
 
     ภาคีคูสัญญาแตละฝายอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้เมื่อใดก็ไดโดยแจงเปนลาย 
ลักษณอักษรใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบ และการบอกเลิกจะมีผล ๖ เดือนหลังจากวันท่ีไดรับการ
แจง 
ดังกลาว การบอกเลิกจะไมกระทบกระเทือนตอกระบวนการสงผูรายขามแดนใด ๆ ซ่ึงไดเร่ิมข้ึน
กอน 
ที่จะมีการแจงดังกลาว 
  เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐ 
บาลแตละฝายไดลงนามสนธิสัญญานี้ 
 
  ทําคูกันเปนสองฉบับ ณ กรุงวอชิงตัน เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
คริสตศักราช ๑๙๘๓ เปนภาษาไทยและอังกฤษ แตละภาษาถูกตองเทาเทียมกัน 
 
     สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย        สําหรับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา 
 
 
 พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา          วิลเล่ียม เฟรนช สมิธ 
         (สิทธิ เศวตศิลา)                (นายวิลเล่ียม เฟรนช สมิธ) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ        รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
                  แหงประเทศไทย               แหงสหรัฐอเมริกา 
 
        ปรียนันท/แกไข 
        ๘  / ๒  /  ๔๕ 
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